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Pieszyczanie pożegnali
prezydenta Pawła Adamowicza
W samo południe w sobotę 19 stycznia przy Panteonie Pamięci w Pieszycach mieszkańcy naszej gminy
uczcili pamięć zamordowanego podczas Światełka do
nieba w trakcie gdańskiego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Na zaproszenie bur mistrza Gminy Pieszyce Doroty
Koniecznej Enozel odpowiedziało kilkudziesięciu mieszkańców, którzy w zadumie i

przy dźwiękach utworu „The
Sound of Silence” zapalili
znicze i złożyli kwiaty.
(red.)

wydawana od 1994 r.

WOŚP 2019
Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy będzie na długo zapamiętany. I to nie za sprawą
rekordowych zbiórek, ale tego, co wydarzyło się tuż
przed godziną 20:00 w Gdańsku i w kolejnych dniach
wokół WOŚP.
Honorowym Gospodarzem
Wieży Widokowej na Wielkiej
Sowie zostali członkowie facebookowej grupy „Sudety z
P l e c a k i e m ”,
którzy w
t y m c el u
zorganizowali
zbiórkę
pieniędzy
na portalu
zrzutka.pl.
I mimo faktu,
że tytuł wylicytowano za 5049 zł,
to grupa przelała na
ten cel kwotę 7010 zł.
Ciekawym wydarzeniem
była również akcja „Janusze i
Grażyny w szortach na Wielką
Sowę” połączona z kwestą na
rzecz WOŚP. W środku zimy
około 50 człon ków gr upy
„Wałbrzyskie Morsy” przy

temperat u rze na szcz ycie
dochodzącej do -10°C zdobyła Wielką Sowę w odzieży
typowo plażowej. Oczywiście
z dużym poczuciem humoru
oraz elementami
przebrania za
t y p owego
Janusza
i typową
Grażynę.
W piesz yck ich
placówkach oświatowych odbyły się mini finały,
a Gmina Pieszyce, podobnie
jak w latach ubiegłych, współpracowała przy organizacji
z dzierżoniowskim sztabem
WOŚP.
(red.)

Przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości
Informujemy, że osoby będące użytkownikami
lub współużytkownikami wieczystymi gruntu zabudowanego domem mieszkalnym jednorodzinnym
lub domem mieszkalnym wielorodzinnym z dniem 1
stycznia 2019 r. stały się właścicielami lub współwłaścicielami tego gruntu.
W związku z powyższym
Urząd Miasta i Gminy w
Pieszycach będzie z urzędu
wysyłał zaświadczenia do
wszystkich właścicieli potwierdzające przekształcenie prawa
u ż y tkowania wiecz ystego
gruntu w prawo własności oraz
określające wysokość opłaty
przekształceniowej i termin jej
wnoszenia. Takie zaświadcze-

nia powinny dotrzeć do osób
objętych przepisami do końca
2019 roku, a więc nie jest
konieczne składanie wniosku
o wydanie zaświadczenia.
Właściciele lokali, którzy
będą potrzebowali zaświadczenia w związku z zamiarem
sprzedaży, darowizny lub
dokonaniem innej czynności
prawnej, której przedmiotem

będzie lokal albo właściciele
gruntu którzy zamierzają
ustanowić odrębną własność
lokalu, będą mogli zwrócić
się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które
uzyskają w terminie 30 dni
od złożenia wniosku (taki
wniosek będzie podlegał
opłacie skarbowej w wysokości 50,- zł).

Jednocześnie informujemy,
że Burmistrz Miasta i Gminy
Piesz yce będ zie w ydawał
zaświadczenie na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy
od dnia otrzymania wniosku
(takie zaświadczenie również
podlega opłacie skarbowej w
wysokości 50 zł).
(opr.)

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2019 r.
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Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Pieszyce dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć
dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we
własnym zakresie.
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, prosi się o złożenie do Urzędu Miasta i Gminy w
Pieszycach w godzinach urzędowania: pn., wt., czw. 7.30 - 15.30,
śr. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do
28 lutego 2019 roku stosownej informacji oraz wniosku. Druki
są dostępne, w pokoju nr 12 urzędu I piętro, ul. Kościuszki 2 w
Pieszycach oraz w linkach poniżej.
Niezbędne załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego
prawo własności nieruchomości (lub budynku) , w przypadku
współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię,
nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty
mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
2. Kopia zgłoszenia w Starost wie Powiatow y m w
Dzierżoniowie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub
pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu (tylko
„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87,
www.pieszyce.pl; um@pieszyce.pl
Skład i druk:
Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl

Nakład: 1500 egz.
Redakcja:
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w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z dachu
obiektu budowlanego).
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której
mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz. U z 2011 r. nr 8 poz. 31).
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de
minimis (przedsiębiorcy, ale także również każdy inny podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania):
1. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.
U. nr 53 poz. 311 ze zm.) lub
2. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.)
3. oświadczenie o pomocy de minimis.
Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
UMiG Pieszyce, tel.: 74 8365 268. Niezbędne dokumenty mogą
także Państwo pobrać ze strony internetowej www.pieszyce.pl.
(WGGiR)

INFORMACJA

Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony został wykaz:
1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców,
2. n ieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
4. lokali użytkowych.
Aktualne ogłoszenia przetargowe znajdziecie także na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce – www.pieszyce.pl

Na pomoc potrzebującym
23 530 zł, to kwota, którą udało się uzbierać podczas niedzielnego koncertu dla
pogorzelców z Rościszowa. Koncert Charytatywny – Kolędowanie dla Pogorzelców,
podczas którego zorganizowano zbiórkę, licytacje i cegiełki, odbył się w Gospodarstwie Cicha Woda w Lasocinie 6 stycznia 2019 r. Całkowity dochód przekazany
został poszkodowanym rodzinom, które w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
straciły dach nad głową.
Zaangażowani mieszkańcy
Rościszowa pomogli w rozbiórce dachu i zabezpieczeniu
ocalałych rzeczy, dodatkowo
natychmiastowo zorganizowano zbiórkę żywności i
najpotrzebniejszych rzeczy;
kołder, kurtek, obuwia, środków higieny. Zwieńczeniem był
koncert charytatywny, w którego organizację włączyło się
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Cicha Woda”, Rada Sołecka, a
także Aneta i Łukasz Guziak
oraz Katarzyna i Michał
Wolińscy.

- Wiedziałam, że taki koncert to cudowna rzecz, która
ukazuje, jak wiele dobrych
ludzi znajduje się wokół nas
– komentuje Magdalena
Żurek, poszkodowana w
pożarze. – Bałam się, że
frekwencja nie będzie duża,
a tu takie zaskoczenie. Wiele
osób zaangażowało się aby
pomóc mojej rodzinie, za co
jestem bardzo wdzięczna.
Dzięki Państwu wierzę, że już
niedługo zasiądziemy przy
wspólnym stole w naszym
nowym-starym domu.

Pamiętaj o ubezpieczeniu domu
lub mieszkania
W sezonie grzewczym bardzo często dochodzi do
zapalenia się domów i mieszkań. Pożar to jednak nie
jedyny powód, dlaczego którego warto ubezpieczyć
nasze cztery kąty. I wcale nie trzeba wydać na to majątku!
Z życia wzięte: 67-metrowe mieszkanie na drugim piętrze w
bloku oddanym do użytku w listopadzie 2014 roku. Ubezpieczenie
go w tzw. opcji ekonomicznej kosztuje 220 złotych rocznie.
Stawka byłaby wyższa, ale właściciele tego mieszkania od lat w
tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym mają wykupione
ubezpieczenie samochodu, a więc otrzymali rabat na wykup
drugiego rodzaju ubezpieczenia. Inny ubezpieczyciel zażądałby
za ten sam zakres 375 złotych.
Wybór odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego
Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym jest tak duża, że
walka o każdego klienta jest zacięta. Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się więc w ofertach. Warto ubezpieczyć swoje
cztery kąty. Połową sukcesu jest wybór odpowiedniego ubezpieczyciela, a drugą połową – jak przebrnąć przez zawiłe niekiedy
zapisy w polisie ubezpieczeniowej.
Ogóle warunki ubezpieczenia
Szczególną uwagę należy zwrócić na OWU, czyli ogólne
warunki ubezpieczenia. To tutaj zawarte są wszelkie informacje
odnośnie tego, co kupujemy. Może okazać się, że chcieliśmy
ubezpieczyć mieszkanie i to, co się w nim znajduje, a wygląda na
to, że ostatecznie zdecydowaliśmy się na ubezpieczenie samych
murów. Nawet jeśli polisa obejmie tzw. elementy stałe, jak ściany,
podłogi, okna, kuchnię czy przedpokój w zabudowie, to koniecznie trzeba doprecyzować, co firma ubezpieczeniowa rozumie
pod tymi pojęciami i jak wyglądałaby wypłata odszkodowania
po ewentualnym zdarzeniu. Podobnie bywa z włamaniem. Gdy
chcemy ubezpieczyć nieruchomość od kradzieży z włamaniem,
ubezpieczyciel określa, jakie zabezpieczenia oraz atesty muszą
mieć okna i drzwi wejściowe. Okazuje się bowiem, że niektóre
drzwi są antywłamaniowe jedynie z nazwy.

Jeszcze przez miesiąc trwać
będzie zbiórka funduszy na
odbudowę spalonego domu
w Rościszowie, osoby chcące
wesprzeć akcję mogą zrobić to
za pomocą strony internetowej:
zrzutka.pl/pogorzelcy.

(red.), fot.: ddz.doba.pl
Różny zakres ogólnego ubezpieczenia
Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy różniące się
od siebie m.in. zakresem ogólnego ubezpieczenia, sumą ubezpieczenia, okresem trwania umowy, wysokością składki oraz
dodatkowymi opcjami. Do najpopularniejszych należą choćby
ubezpieczenia standardowe domu (zalanie, pożar albo kradzież
w domu). Są również ubezpieczenia wyposażenia domu (elementów tzw. ruchomych, np. mebli, a nawet przedmiotów szklanych
od stłuczenia), domu w budowie, a także działki letniskowej.
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje niekiedy nawet kradzież
portfela na ulicy.
Zdarzenia losowe
Czytając polisę, powinno wybrać się jedynie te warianty ubezpieczenia, gdzie jesteśmy narażeni na szkody czy niebezpieczeństwa. To znaczy: nie ma sensu decydować się na ubezpieczenie
od powodzi, jeśli się mieszka na 11. piętrze. Nie warto również
ubezpieczać się od upadku statku kosmicznego. Taka ewentualność jest oferowana przez wybrane firmy ubezpieczeniowe i one
kwalifikują ten „kosmos” do zdarzeń losowych. Wśród zdarzeń
losowych wymieniają ponadto: ogień, piorun, dym i sadzę, opady,
powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie albo zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, zawalenie się drzew
lub masztów, wybuch, trzęsienie ziemi oraz huk ponaddźwiękowy.
Ochroną powinniśmy objąć sfery czy rzeczy, które są narażone
na zniszczenie. Warto ubezpieczyć dom od kradzieży, pożaru,
zalania. Korzystnie jest też wykupić polisę od odpowiedzialności
cywilnej (OC). Wówczas to my jesteśmy chronieni, jeżeli wydarzy
się niejako z naszej winy, przykładowo gdy zalejemy sąsiadów.
Usługi assistance również nie należą do rzadkości w ofertach
towarzystw ubezpieczeniowych. To szybka pomoc fachowca
w sytuacjach awaryjnych, np. gdy trzeba wezwać elektryka,
hydraulika czy speca, który sprawdzi, skąd ulatnia się gaz w
kuchence gazowej.
Najlepiej porównać oferty kilku ubezpieczycieli. Warto zatem
pofatygować się do niezależnego multiagenta ubezpieczeniowego,
który przedstawi oferty różnych towarzystw i dopasuje najlepszą
polisę do potrzeb klienta.
za regiodom.pl
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Dotacje dla lokalnych
stowarzyszeń
Gmina Pieszyce zaplanowała wydanie z budżetu
gminy w 2019 r. 150 000 zł na dofinansowanie lokalnych
stowarzyszeń. Pieniądze będą przeznaczone między
innymi na sport, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także ochronę i promocję zdrowia. Fundusze
zostały rozdysponowane w wyniku konkursu ofert.
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1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej dotację
otrzymali:
- Miejski Klub Sportowy
„Pogoń” Pieszycach – 60 000 zł,
- Ludowy Klub Sportowy
„Boxmet” Piskorzów – 21 000 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej SL „SALOS” RP
– 5 000 zł,
- Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Sowa” – 5 000 zł,
- Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych, Sekcja
Pieszyce – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia
w Pieszycach – 2 000 zł.
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej:
- Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i

Byłych Więźniów Politycznych,
Zarząd Koła Miejskiego w
Pieszycach – 4 000 zł.
3. Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym:
- Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów, Zarząd
Pieszyce – 4 000 zł.
4. Działalność na rzecz
dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
- Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia
w Pieszycach – 1 900 zł,
- Miejski Klub Sportowy
„Pogoń” Pieszycach – 1 900 zł.
Aktualna kwota wsparcia
stowarzyszeń to 107 800 zł,
pozostałe pieniądze zostaną
przeznaczone na wypoczynek
letni dzieci i młodzieży, organizację zawodów wędkarskich,
a także na sterylizację bezdomnych zwierząt.
(red.)

Zawodniczka SOWA Pieszyce
wyróżniona w Plebiscycie
Gazety Wrocławskiej
Uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej
Harcerskiej Organizacji Podziemnej Wiktoria Szeliga
została wyróżniona na Gali 66 Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca i Trenera roku 2018.
Wi k t o r i a t r e n u j e o d
wielu lat zapasy i sumo z
wieloma sukcesami. W 2018
roku wygrała Mistrzostwa
Polski Szkół Podstawowych
w Stargardzie oraz wywalczyła
wiele medali na turniejach
ogólnopolskich.
Zarząd klubu cieszy się,
że nasza zawodniczka mogły
uczestniczyć w tak dużym,
prestiżowym Plebiscycie.
Dziękujemy dyrekcji szkoły,
że bardzo wspierają nasze
dzieci w swoim rozwoju. Nasze
zawodniczki promują miasto

POSTANOWIENIE PROCEDURALNE NR 1/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH
z dnia 28 grudnia 2018 r.
W sprawie: przyjęcia harmonogramu sesji Rady Miejskiej
w Pieszycach na 2019 rok.
§ 1.
Przyjmuje się niniejszy harmonogram sesji Rady Miejskiej w
Pieszycach na rok 2019:
Lp. Data posiedzenia

Temat

1. 23 stycznia 2019 1. Rozpatrywanie projektów uchwał.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

27 lutego 2019 1. Rozpatrywanie projektów uchwał.
27 marca 2019 1. S prawozdanie z działalności RM za
2018 rok.
2. S prawozdanie z działalności komisji
stałych Rady Miejskiej w Pieszycach
za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał .
24 kwietnia 2019 1. Przedstawienie sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy Pieszyce.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
29 maja 2019 1. Ocena realizacji budżetu Gminy
Pieszyce za 2018 rok – sesja absolutoryjna.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
26 czerwca 2019 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie
Gminy Pieszyce.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
28 sierpnia 2019 1. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2019/2020.
2. S prawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy
Pieszyce w roku szkolnym 2018/2019.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
25 września 2019 1. Ocena realizacji budżetu Gminy
Pieszyce za I półrocze 2019 roku.
30 października 1. Informacja o stanie realizacji zadań
2019
inwestycyjnych zaplanowanych na
2019 r.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
27 listopada 2019 1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków lokalnych.
2. Informacja dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
30 grudnia 2019 1. Uchwalenie budżetu Gminy Pieszyce
na 2020 rok
2. Przyjęcie harmonogramu sesji RM
na 2020 r.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał

Odpowiedzialni
za przygotowanie
materiałów
1.Burmistrz
1. Burmistrz.
1. Przewodniczący RM
2. Przewodniczący
Komisji stałych RM
3. Burmistrz

1. Kierownicy jednostek
organizacyjnych
2.Burmistrz
1. Burmistrz

1. Kierownik Posterunku Policji w
Pieszycach
2. Burmistrz.
1. Inspektor ds. oświaty
2. Dyrektorzy placówek
oświatowych
3. Burmistrz

1. Burmistrz
1.Burmistrz

1. Burmistrz

1. Burmistrz

§ 2.
Tematy sesji wymagają formy pisemnej i dostarczane są do
biura Rady Miejskiej co najmniej 7 dni przed zaplanowanym
dniem rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej.
§ 3.
Postanowienie proceduralne wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Oglądaj sesje Rady Miejskiej online
Pieszyce oraz szkoły w kraju i
za granicami.
(opr.)
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Zapraszamy mieszkańców Gminy Pieszyce i zainteresowane
osoby do śledzenia obrad sesji Rady Miejskiej przez internet.
Można robić to na żywo bezpośrednio na kanale Youtube Gminy
Pieszyce - https://www.youtube.com/user/netpieszyce

Trwają długo wyczekiwane
ferie zimowe

Pieszyczanka wystąpiła
w The Voice Kids

Dzieci i młodzież z Gminy Pieszyce na nudę narzekać
nie mogą, ponieważ na dwa tygodnie w mieście przygotowano dla nich moc atrakcji.

Pieszyczanka Oliwia Walicka wystąpiła w drugiej
edycji talent show „The Voice Kids”. W programie wyemitowanym 5 stycznia na antenie TVP 2 młoda artystka
skradła serca publiczności i jurorów, i wraz z Cleo walczyć będzie o dalszą przygodę w „The Voice Kids”.

W roku 2019 oferta zimowiska jest bardzo bogata, w
związku z tym, uczniowie

Dorota Konieczna – Enozel
– burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce. - W tym roku było

Oliwia ma 13 lat i jest
uczennicą Szkoły Podstawowej
nr 1 w Pieszycach. Młoda
piosenkarka jest osobą radosną, żywiołową, energiczną.
Od najmłodszych lat przejawiała zdolności muzyczne
i recy tatorskie. Z czasem
muzyka stała się jej pasją.
W wieku 10 lat zaczęła zajęcia muzyczne w Cent r um
Kultury w Pieszycach pod
okiem Beaty Chodasiewicz,
obecnie uczy się w Akademii
Rozwoju Talentów w Świdnicy
u Iwony Kuśnierz.
- Zgłosiliśmy Oliwię do programu, gdyż jej marzeniem jest

być rozpoznawalną i sławną.
Udział w The VOICE KIDS
2 może pomóc w znacznym
stopniu w realizacji marzeń mówią Doba.pl rodzice Oliwii.

5
odpoczywają od codziennych
zajęć lekcyjnych i spędzają ten
czas z rówieśnikami grając w
planszówki, jeżdżąc na basen,
do kina, czy uczestnicząc w
warsztatach kulinarnych, rękodzieła, a nawet zajęciach samoobrony.
- Gmina Pieszyce rok rocznie wspiera organizację wypoczynku zimowego – komentuje

bardzo podobnie, na ten cel
przekazaliśmy dotację na
łączną kwotę 8 300 zł. Mamy
nadzieję, że najmłodsi mieszkańcy gminy spędzą czas w
wyjątkowy sposób, a przy okazji
zdobędą nowe umiejętności.
Warto dodać, że w większości przypadków organizowane
zajęcia są bezpłatne.
(red.)

Nowy sołtys Kamionek
W niedzielę 20 stycznia w Kamionkach odbyły się
wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem wsi wybrana
została MARIA RABCZAK.
Do Rady Sołeckiej wsi Kamionki wybrani zostali:
1. MAREK ZIÓŁKOWSKI
2. CZESŁAW SOBECKI
3. ANNA ZAJĄCZKOWSKA
4. RYSZARD JAGIEŁŁO
5. DOROTA ZAPASEK
6. MAŁGORZATA OZGA
7. IZABELA SOBECKA
Gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.

Nie będzie anonimowo
W kolejnych numerach „Gazety Pieszyckiej”
będziemy Państwu chcieli przybliżyć pracę poszczególnych wydziałów i pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Pieszyce.
- To pomysł, który chciałam już od dawna zrealizować – przyznaje burmistrz Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel. – W ten
sposób chcę też przełamać barierę pomiędzy mieszkańcami i
pracownikami urzędu. Mieszkańcom będzie zdecydowanie łatwiej
skierować się z daną sprawą do osoby, która zostanie mu wcześniej
przedstawiona, to wpłynie na jakość pracy i świadczonych przez
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach usług.
Nowy cykl artykułów rozpoczniemy w lutym lub marcu.
(red.)
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Obowiązki właścicieli psów

„KORZENIE MOJEJ RODZINY”

Każdy właściciel powinien zdawać sobie sprawę z
tego, że oprócz ogromu radości, jaką sprawia jemu pies,
nie może zapominać o ciążących na nim obowiązkach.

Przypominamy, że termin składania prac konkursowych do zmagań literackich pn. „KORZENIE MOJEJ
RODZINY” upływa 25 lutego 2019 r. (prace należy składać
osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1).

Dlatego też wszystkim właścicielom psów przypominamy,
że podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki
posiadaczy psów jest Uchwała
nr XXVIII/186/2012 Rady
Miejskiej w Pieszycach z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie
nadania regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Pieszyce. W rozdziale
VI dotyczącym obowiązków
osób utrzymujących zwierzęta
domowe czytamy m.in. że
właściciele psów zobowiązani
są do:
1) Utrzymywania psów w
taki sposób, aby nie stwarzały
zagrożenia sanitarnego (także
do sprzątania odchodów) i
zagrożenia bezpieczeństwa
osób trzecich, a także aby nie
powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia.
2) Zapewnienia stałego i
skutecznego dozoru nad psami.
3) Zapobiegania ich wydostawaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich
utrzymywania.
Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta
agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia,
również w kagańcach i pod
nadzorem osoby, która jest
zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się
zwierzęcia. Zwolnienie psa ze
smyczy jest dozwolone gdy
pies jest oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację
właściciela lub opiekuna, a
osoba z którą przebywa ma
możliwość sprawowania nad
nim bezpośredniej kontroli,
oznaczającej właściwa reakcję
psa na komendę opiekuna w
każdej sytuacji.

Ponadto zabrania się :
1) Wprowadzania psów do
obiektów użyteczności publicznej z wyjątkiem osób niewidomych korzystających z pomocy
psów przewodników.
2) Wprowadzania psów na
teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk,
boisk szkolnych i ogródków
przedszkolnych.
3) Pozostawiania psów na
uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu.
4) Zwalniania psa ze
smyczy w miejscach, w których
przebywa duża liczba ludzi.
Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się
swobodnie, zobowiązany jest
zabezpieczyć nieruchomość
w taki sposób, aby zapobiec
możliwości wydostania się psa
poza jej granice oraz umieścić
w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału,
tabliczkę ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES” lub o
podobnej treści.
Za nieprzestrzeganie
powyższych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny
do 500 złotych.
Do sprawowania należytej
kontroli nad naszym pupilem
zobowiązuje także Kodeks
wykroczeń. Wskazuje on, w
art. 77, że: „Kto nie zachowuje
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo
karze nagany. Warto pamiętać również o treści art. 78
KW, zgodnie z którym: „kto
przez drażnienie lub płoszenie
doprowadza zwierzę do tego, że
staje się niebezpieczne podlega
karze grzywny do 1000 zł albo
karze nagany.
(opr.)

Ogłoszenia
1. Zamienię mieszkanie w górnych Pieszycach przy Kopernika
164 położone na drugim piętrze. Powierzchnia 21,04 m2 (pokój,
kuchnia, łazienka). Kontakt tel. 605-363-720.
2. Kupię w Pieszycach kawalerkę w bloku – ul. Kościuszki
lub Ogrodowa 25, I piętro (do remontu), Metraż 35 – 41 m 2.
Tel.: 536-574-692.
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Celem konkursu jest m.in. popularyzacja historii Pieszyc
poprzez przedstawienie dziejów mieszkańców przybyłych ze
wszystkich zakątków Polski i świata oraz poznanie własnych
korzeni, propagowanie lokalnego patriotyzmu i zbliżenie pokoleń.
Laureaci konkursu otrzymają bony towarowe w wysokości:
I miejsce 400 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w regulaminie na
stronie internetowej www.pieszyce.pl.
(red.)

1% dla mieszkańca Pieszyc
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